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De gedragseconomie is een bloeiend onderzoeksveld op het snijvlak van economie, psycholo-

gie en biologie. In de gedragseconomie worden de psychologische mechanismen onderzocht

die ervoor zorgen dat mensen zich zo gedragen als ze doen en er wordt de vraag gesteld in ho-

everre en op wat voor manier we rationele motieven in hun gedrag kunnen vinden. Deze dis-

sertatie vormt een bijdrage aan een groter onderzoeksprogramma binnen deze discipline. Dit

programma behelst een systematische uitbreiding van de wiskundige theorieën over individu-

ele en strategische besluitvorming die het hart vormen van de neoklassieke micro-economie en

de aanverwante experimentele en empirische literatuur. Doel is om een groter aantal menseli-

jke motivaties en besluitvormingsprocessen te verklaren dan nu mogelijk is. Voorbeelden zijn

voorkeuren met betrekking tot andere personen, emoties, motivaties die afhankelijk zijn van

overtuigingen en cognitieve en sociale heuristieken.

Hoofdstuk II bevat een experimentele vergelijking van psychologische mechanismen die

een rol spelen bij choice shifts binnen groepsbesluitvormingsprocessen. Een chocie shift treedt

op wanneer individuen een riskante (of veilige) keuze bepleiten op het moment dat zij deel

uitmaken van een groep daar waar ze als individu de voorkeur zouden geven aan een veilige

(of riskante) keuze. Binnen de psychologie en economie is er veel bewijs voor dit bevreemdende

fenomeen, toch is er geen overeenstemming over welk mechanisme dit effect veroorzaakt. In

een experiment onderzoeken we de werking van twee prominente mechanismen die dit effect

zouden kunnen verklaren; (i) rank-dependent utility en (ii) een verlangen te conformeren aan

de wens van de meerderheid. Het bewijs ondersteunt duidelijk de tweede verklaring.

Hoofdstuk III maakt gebruik van evolutionaire speltheorie om in te zoomen op de cogni-

tieve onderbouwing van gedrag dat samenwerking verbetert. Voortbouwend op experimentele

en theoretische resultaten uit een groeiende literatuur over sociale heuristieken ontwikkelen

we een algemeen model van snelle (intuïtieve) en langzame (deliberatieve) samenwerking, dat

op systematische wijze de condities blootlegt waaronder verschillende configuraties van in-

tuïtieve en deliberatieve besluitvormingssystemen evolutionair adaptief zijn. Het algemene

model laat ook een aantal strategieën zien die intuïtie en overleg combineren met Bayesiaans

leren en strategische onwetendheid. Onze resultaten slagen er hierdoor in om eerdere, schijn-

baar ongerelateerde bevindingen uit de literatuur te verenigen en te generaliseren.



Hoofdstuk IV onderzoekt de fundamenten van psychologische speltheorie. Psychologis-
che speltheorie is een krachtig wiskundig kader waarin emoties en geloofsafhankelijke moti-
vaties zoals onder andere intentie-gebaseerde reciprociteit, schuldgevoel en woede een pre-
cieze wiskundige uitdrukking krijgen. Dit wordt bereikt door het nut niet alleen te laten 
afhangen van de uitkomsten van een interactie maar ook van overtuigingen en intenties van 
de spelers van het spel. In dit hoofdstuk veralgemeniseren wij common belief in rationality (ook 
wel correlated rationalizability genoemd) naar het gebied van psychologische spellen. Common 
belief in rationality is het meest basale concept dat gebruikt kan worden om speltheoretische 
vraagstukken op te lossen. In deze benadering is de enige aanname dat spelers optimale keuze 
maken op basis van hun verwachtingen en dat dit algemeen bekend is. Dit hoofdstuk biedt 
een beter frame voor het analyseren van de effecten van emoties en verwachtingenafhankeli-
jke motivaties op het redeneren en het maken van keuzes in strategische interacties


